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I. Numele, prenumele, palronimicuf şi numărul de ideniificare; OLEG EFRIM

î. Domiciliul ţi numărul de lelefon: mun. Chişinâu,: ; '

3. Funcţia ocupată (organizaţia publică in care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajarc/eliberarc): 

nu'njbru al Cojisiiiului Ue IntcariUUc, AM
4. Tipul declaraţiei:

Ea angajare/tiumire X La cMbcrarcrmcetarea m mdatului O
5. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare ale soţuluLsoţiei sau ale concubinuluL'concSjbmei;

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi nuraăml de identificare ale copiilor minori:

7, Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale persoanelor aliate la întreţinere; 1

11. VENITURILE OBŢINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂ IUI, DE MEMHIUI FAMILIEI LUI Şl DE CONCUmNUU 
CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ŢARĂ CÎT .ŞI ÎN STRĂINĂTA1 E, PE PARCURŞI 1. ,\M. LUI 2(i

Nr.
c r t

Cine a realizat venii ui Sursa venitului:
(n u tn e 1 iv'de ii urni rea 

persoanei 
fizice'juridice)

11

Serviciul prestată 
obiectul generator de venit

Suma venitului

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază

1.1 Subiectul declarării 
Oieg EFRI.M

Biroul asociat de avocaţi 
EFRIM, ROŞCA şi 
.Asociaţii

Servicii dc avocat 320,064,02 MDL

1.2 Soţul/soţia sau - 
concubinul'concubina

1.3 Copiii minori

1.4 Persoanele aflate la
întreţinere .

2. Venitul obţinut din activităţi didactice, ştiinţifice şi de creaţie

2.1 Subiectul declarării 
Oleg EFRIM

Universitatea de Stat din 
Moldova. Facultatea de 
Drept

Lector universitar 21604,71 Mi;)L

2 2 Soţul/soţia sau
concubinul/concubina

2.3 Copiii minori
2.4 Persoanele aflate la 

întreţinere
3. V'enitul obţinut diii depuneri ta instituţiile financiare

.3.1 Subiectul declarării | |



3.2 Soţul'soţi.i .sau 
concubinui'concubina

3.3 Copiii minori

3'.4 Persoanele aflate la
întreţinere

4. Venitul objinul din activitatea de reprezentant al statulai în societăţi comerdaîe

4.1 Subiectul declarării

4.2- So{«!/soţii sau 
concubinul/concubina

4,3 Copiii minori
4.4 Persoanele aliate la 

întreţinere

5. Venitul obţinut din dona ii şi moşteniri
5.1 Subiectul declarării
5̂.2" Soţul/soţtă sau 

concubinuPconcubina
5.3 Copiii minori
5.4 Persoanele aflate la 

întreţinere
6. Venitul olîţinut din înstrăinarea şi/sau deţinerea valorilor mobiliare şi/,sau a cotelor-părţi în capitalul social al 
societăţilor comerciale r
(U_
6.2

Subiectul declarării
SC LegaMBusiness S.R.L Contract de vâtizare- 

cumpărare a părţii 
sociale din 
03.03.2016

540 MDL

(3.3 Copiii minori
6.4 Persoanele aliate ia 

întreţinere
7. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile

7.1 Şubiectul declarării
7.2 Contract nr.6015 din 

22.11.2016 de 
\ ănzare-curnpârare a 
cotei părţi din 
apartament

95.773 MDL

7.3 Copiii minori
7.4 Persoanele aflate la 

întreţinere
8. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţiii, premii, drepturi tl<f proprietate inteiectuată etc.)

8.1 Subiectul declarării
8.2 Soţul/stiţia sau 

concubinul/concubina

8.3 Copiii minori
8.4 Persoanele aflate la 

‘ntreţinere
IJi; BUNURI IMOBILE IN TARA ŞI/SAU IN STRĂINĂTATE

i s i s iV̂,--
■’J

A. Terenuri



Nr. ciidastra 
locaiitatea

CaCegoria' Modul de 
dobîndirc* *

Donaţie
♦

Anul
dobîndirii

1996

Suprafaţa

1501 m2

Cola-'partc Valoare
a

bunului

Titiiiarul*

' i i

m  lei Oleg EFRJM
Cafegorii: (!) agricol; (2) forestier: f3) intravilan; (4) extravihm: (5) alte categorii <k terenuri aflate in arcvkul cmL 
* Mod de dobindire; (}) proprietate; (2) posesie: (S) alte contracte tramlative de posesie şi de folasiniă.

* f atoarea bunului; }) valoarea cadastrală, în caşul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea 
terenului conform documentului care certifică provenienja acestuia.
* **'" Numele subiectulid declarării, ai membrului de familie sau al coitcuhmului/concubine i acestuia 
Notă. Subieciii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr 

cadastral: categoria bunului: modul de dobindire: anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului

B. Clădiri ţi construcţii
Adresa/
numărul
cadastral

Categoria* Modul de 
dobindire**

Anul
dobîndirii

Suprafaţa Cota-parte Actul
care

confirm
ă

provcnie
nţa

bunului

Valoarea
bunului**

* ' '

Titularul*

Mun. Vânzare-
cumpărare

2009 92,0 rn2 1. 0 , CVC 586663
MDL

Oleg EFRLM

r '

Donaţie. 1996 13,2 m2 1.0. Conlract
de‘
donaţie
1996,
autentific
at
Primai ia 

Comesti

Oleg EFRIM

* Categorii: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comerc.al sau de producţie; (5/ garaj; (6j alte, bunuri imobile,
inclusiv cele neflnalicaie. I
* * Mod de dobindire: (IJ proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct: (4) uz; (5) abitaţie; (6) alte contracte translative de posesie şi de

folosinţă. i
♦** Valoarea bunului: l) valoarea cadastrală, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea 

bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia. i
* ♦»* ţtiumele subiectului declarării, al membrului de j'amilie sau al concubimdui'concubinei acestuia.
Notă, Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele injormatii: adresa, fără număr cadastral: 
categoria bunului: modul de dobindire: anul dobîndirii: suprafaţa şi titularul hunului.______________ ________j__________ __

IV. BUNURI MOBILE ÎN ŢARĂ $.[/Sa U JN STRĂIN.ÂTATE

A. Autoturisme, camioane, ncinorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte 
mijloace cic transport supu.sc îninatiiculăi ii

, Tipul/ 
modelul

Anul de 
fabricaţie

Locui
înregistrării 
/ număr de 
Inmalricula 

re

Anul
dobindiriii

Modul de 
dobindire*

Valoarea bunului conform 
documentului care iii 
certifică provenienţa

Titularul*



fonm ^chnaknic. i.hjtniiiJe «vi/;/. mi‘n{k>fm<{ uimi iict'mihi}: (JJ ikpoai bancar .mu
'* *  \tiiHck subiectului >.icdafuni al m ..„h T *'r l'«'lu.siv j(mjun privnie ik pensii sau alic stsicnic cu acumulare.

"  “  ■*'*»<' a! concuhinuhis, conaiNtii'f acciiuia
li. l*lu\aHîtîiţ^‘, ohligaţjujjj  ̂cecuri r-» h“
.Mrăinâ ’ ' i ‘ *•> ^̂ trtificjiic de î j , ţ „  î„

Nr.
cri. mitCiUul (itii.lui/M,cictaU-a \ 7 7 7 ^ 7 ^ o a u 7  

otc acţionar, londutor sau asociat/ beneficiar 
de împrumut

CaU-goria*

u jic jh m iu k  0  veairi

---------- al membrului de familk sau al concubmtlup’cimcuhbKi m rsiuia.

Nuniiîirul de Dobînda 
titluri/cotîi- 

part e
(J) cambii: (4) certificate de

fai.» ‘'“Midnală şi/sau în valută străină care depăşeşte suma a 15 salarii medii pe cconon
------- „ j  c u unor—cpuncri în iiistituiij financiaif şi ulie documente care incorporează drepturi patrimon

VI. COTi:-l»ÂRTl/ACVIl!NI ÎN CAJMTALUL SOCIAL AL liNUl AGKNT ECONOM !C

Tituiarul
**

împrmmi: (5}

iie şi care nu 
iale

Denumirea agentului 
economic

Sediul, adresa 
juridică

Tipul
dc

activi
tute

V'aloarea dc 
cu 111 pă rare

Cota de participare Titularul

SC LegaHBusiness S.R.L. Preş!
ari
servic
ii

2430 MDL 45%
i

SC £lvicom*lmpex SRL Corn
erţ,
servic
ii

2750 MDL 50%

VIL DATORH

Debile (inclusiv taxe) iieaciiitate, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unor tei-ţi, împrumuturi şi credite

Creditor Anul
contractăr

ii

Scadent ia Rata dobînzii Suma
iniţială

Valuta i Debitor

2015 2020 zero 20QOO EUR O leg EFRLM

VIII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acţionar sau dc membru ai unui agent economic, cic membru al organelor de conducere, de 
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii nccoincrciale sau societăţi comerciale orijde membru în 
cadrul unor organizaţii necomerciale sau internaţioiiiale

Denumirea şi adresa 
organizaţiei/ societăţii

Calitatea deţinută Documentul uiiji 
calitatea res

e certifică 
î>ectivă

Asociaţia obştească Centrul de drept 
necomercial

fondator Stalul asociaţiei



[ " '
Nr.
crt.

Descriere sumară | Anul dobîndirii
1

Valoarea estimată a bunului 1 itularul*

. imcte suftcciului declarării, al membrului tfefaniili î sau al concubinului/coiictibinei ace,snda.

• .\'umt‘h‘ 'tuNe - i u l w ^ ' ~ ^  coniracic iramiaihv de posesie şi defokmniă.
u .  /«/«, ,/ec br.an, .,/ membrului dc familie sm  ai concubmuludconeubine> accsmkt

cu llun i n itiAn.a*”*̂  de metale şirsau pietre preţioase, obiecte de artă şi de cult, obiecte cc fac parte di» patrintoniul 
cultural naţional sau utuv.rsal, a căror saloarc unitară depăşeşte suma a J5 salarii medii pe economie |

C. Colecţii de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii 
medii pe economie

Nr.
crt.

Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată a bunului

humele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubimlui/concubimi acestuia.

Titularul*

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor 
persoane fi/ice sau juridice In perioada declarării, dacă valoarea fiecărui buu depăşeşte suma a 10 salarii medii pe 
economie i

Nr.
crt.

Descrierea bunului Modul de Data Persoana N’aluurca buisuiui
 ̂ transmis transmitere transmite căreia i-a

rii fost
transni is

Titularul bunului 
transmis*

* Numele titularului bunului transmis: subiectul decicirării sau un membru de familie, sm  concubimil/concubina acestuia. '—............... -̂------------------------ ------------ *----- ------------- -̂--------------------------- -----------------------------------------

E. Alte bunuri mobile a căror s aloare unitară depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economic

Nr. Descrierea bunului Modul Data dobîndirii Valoarea estimată a bunului Titularul
crt. de ii

dobînd
ire

 ̂Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau a! concubinuludcoricubinei acestuia.

V. ACITVE FINANCIARE ÎN ŢARA Şl/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiţii şi/sau îii; alte forme echivalen te clie economisire şi investire în ţară 
şi/sau în străinătate

Nr.
crt.

Denumirea instituţiei care 
adminislrează contul bancar, a 
fondului de investiţii elc./adresa

Numărul contului bancar/ 
date despre fondul de 
invesliţiL'alte forme 

echivak'iitc de economisire

Categoria* Suma şi 
valuta

Dobîndă/
divident

Titularul*
ik

1 B.C. MAIB S..A. l 1500,97 EUR Oleg
EFRIM

B.C.MA1BS.A. l 55030,82
MDL

Oleg
BFRIM

3 B.C, VictoriaBank S..A. 1 J43I,81 USD OJeg
LI-RIM

4 B.C. VictoriaBank !S.A. 1 30,4 51,59 
MDL

«MMŢil»»*- 1' Oleg
EFRIM



a  C „ ,r a c « .  iaclusiv vel. de «sl.ie«S  J«„dlvâ, de consultanfi ,i « v iiM a C .i.u  . . .  drfuUre.I  .  V ,  . -------J  «** U I .  C i

bui^etul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri c fiiiiJiitate dic la

Nr.
crt.

txtcnu! ori îru'tx-iatc cu suciciaii coiiuTCiale Cd c»f»îM fc  î>*al

Bencficiaiui
c&ntraetiilui

Instituţia/
organizaţia

Tipul
contijciu!

Datii încheierii

 ̂i ' ui '"33'

Du rata 
contractului

Vakjarea totală a 
contractului

SubiectBl declartrii

SdţuL'&flţia sau conctibinul>'conc.nhinn

C  Calitatea dc administi ator autorizat şi/.sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizaţiilor publice

Nr.
crt.

Calitatea deţinută Dala obfincrii licenţei, nuinârul licenţei sau data 
d esem iiâ ri i/n u m i ri i

Doicmnenîul care certifică ealitalca 
________ respee Ihi

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracleral inexact sau incomplet al datelor bre/entate.

Data completării 21 iulie 2017 Seni na'

Legile Republicii Moldova
133/17.06.2016 Lege privind declararea averii şi a imere.selor p e r s o n a l e 0 / i a a ^  2-/S-2M J/J. 30.07.2010
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